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ACEF/1920/1300691 — Decisão do CA

Decisão do Conselho de Administração
1. Tendo recebido o Relatório Final de Avaliação/Acreditação elaborado pela Comissão de Avaliação Externa relativamente
ao ciclo de estudos

Gestão Industrial

1. Following the analysis of the External Review Team final report related to the new study programme
Industrial Management

2. conferente do grau de
Licenciado

3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu

4. da(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Instituto Politécnico De Viseu

5. O Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, na sua reunião de
2020/06/09

6. decide:
Acreditar

7. por um período de (anos):
6

8. a partir de:
2020/07/31

9. Número máximo de admissões:
55

10. Condições (O prazo para cumprimento das condições é contado a partir da data de comunicação da decisão à IES)
(Português):

<sem resposta>

10. Conditions (The deadline date for conditions fulfilment is counted from date of communication of the decision to the
HEI)(English):

<no answer>

11. Fundamentação (Português)
O ciclo de estudos foi acreditado por 6 anos e as recomendações foram implementadas, existindo relatório.
O curso regista boa procura, embora não preencha a totalidade das vagas (76 candidatos para 35 vagas, 27 inscritos
no último ano, nota do último de 10,37), internacionalização baixa 4,0 %, eficiência formativa deve ser
substancialmente melhorada (apenas 9 alunos concluíram o curso no último ano, dos quais 4 em N anos e 3 em N+1
anos). 
O corpo docente é composto por 25 docentes para 22,49 ETIs, ou seja, 19 ETIs docentes estão contratados a tempo
integral (84,49 %), 13,46 ETIs com doutoramento (59,87 %), sendo 11,0 ETIs doutorados (48,91 %) especializados na
área do ciclo de estudos, havendo 1,59 ETIs especialistas não doutorados (7,07 %). 
15 docentes estão integrados em 4 centros de investigação, dos quais 13 em dois centros do IP Viseu com
classificação de Bom. 
Existe investigação relevante, mas a produção científica dos docentes é muito desigual e a taxa de publicações em
revistas internacionais com revisão por pares deve continuar a ser melhorada. 
O relatório para o SIGQ contém informação relevante. O relatório de autoavaliação apresenta uma análise SWOT com
recomendações de melhoria. Não existe proposta de alteração do plano de estudos.
O ciclo de estudos é re-acreditado por seis anos devendo ser implementadas as medidas propostas.
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11. Justification (English)
The study programme was accredited for 6 years and the recommendations were implemented, existing a report. 
The study programme shows a good demand, although not all the vacancies were filled (76 candidates for 35
vacancies, with 27 students enrolled in the last year, grade of the last 10,37); low internationalization rate of 4,0 %,
training efficiency must be substantially improved (only 9 students completed the programme in the last year, 4 in N
years and 3 in N + 1 years).
The teaching staff is composed of 25 teachers for 22,49 FTEs, that is, 19 teaching FTEs are hired full-time (84,49 %),
13,46 FTEs with a doctorate (59,87 %), with 11,0 FTEs (48,91 %) having a PhD specialized in the area of the study
programme, with 1,59 FTE of non-doctoral specialists (7,07 %).
15 teachers are integrated in 4 research centers, of which 13 in 2 centers from IP Viseu, rated Good.
There is relevant research but the scientific production is very uneven among teachers, and the rate of publications in
international journals with peer review should continue to be improved.
The IQAS report contains relevant information. The self-assessment report presents a SWOT analysis with
improvement recommendations.
There is no proposal to change the study plan.
The study programme is re-accredited for 6 years and the proposed measures must be implemented.


